
 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 31/2564 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 

ส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ 
(ฉบบัประมวล) 

___________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และมาตรา 43(3)  
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศ
ไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ตราสารหน้ี”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่ออกใหม่ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุ้นกู ้
  (2)  พนัธบตัร 
  “ตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน” (sustainability-linked bond)  หมายความว่า    
หุ้นกูห้รือพนัธบตัรที่มีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองดงัต่อไปน้ี โดยอา้งอิงกบั
ผลความส าเร็จหรือผลการด าเนินการตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสาร 
หรือบริษทัในเครือ  
  (1)  การปรับอตัราดอกเบี้ย 
  (2)  ภาระผูกพนัในการด าเนินการใด ๆ ของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงสอดรับกบัเป้าหมาย 
หรือกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ 
 

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2564  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี  
ส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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  “ตวัช้ีวดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยืน”  หมายความว่า   ปัจจัยที่วดัผลความส าเร็จ 
หรือผลการด าเนินการของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ ในการจดัการดา้นความยัง่ยืนในประเด็น 
ด้านส่ิงแวดลอ้มหรือสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกับธุรกิจของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ  
และสามารถวดัผลในเชิงปริมาณได ้
  “บริษทัในเครือ”  หมายความว่า   บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั  
หรือบริษทัร่วม ของผูอ้อกตราสาร  
  ค าว่า “ผูล้งทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

_______________________ 

ส่วนที่ 1  
ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

________________________ 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ในประเทศไทย 

  ขอ้ 4   ในการจ าหน่ายตราสารหน้ีที่ออกใหมต่่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามประกาศน้ี 
ผูไ้ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่าย
ตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกใหม่ของบริษทัที่ออกหลกัทรพัยด์ว้ย 

  ขอ้ 5   เอกสารหรือหลกัฐานที่ตอ้งยื่นต่อส านกังานตามที่ประกาศน้ีก าหนด ไม่ว่าก่อน
หรือภายหลงัไดร้ับอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 2 
อ านาจของส านกังาน 

________________________ 

  ขอ้ 6   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานทีเ่ป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีตามค าขออนุญาตได้ 
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  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารหน้ีมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่า 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นเขา้ลกัษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ความน่าเช่ือถือตอ่ตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารหน้ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 
ท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ได้รับขอ้มูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 7   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้จิารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายตราสารหน้ีที่ไดร้ับอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พจิารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขทีจ่ะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
  การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 8   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ว่าขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านักงานก่อน 
การอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีนั้น ให้ส านักงานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่ังให้ผูไ้ดร้ับอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดร้ับอนุญาต ช้ีแจงหรือ 
เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงบัการอนุญาตใหอ้อกตราสารหน้ีหรือ 
ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารหน้ีไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  
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และหากผูไ้ด้รับอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ด้รับอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการ
แกไ้ขให้ถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านกังานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีในส่วนที่ยงัไม่ไดเ้สนอขาย 
หรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 
  ในการส่ังการตามวรรคหน่ึงให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือตราสารหน้ีนั้น 

  ขอ้ 9   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจส่ังมิให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดัที่ไดร้ับอนุญาตมีผล  
ส่ังระงบัการเสนอขายตราสารหน้ี หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีได ้แลว้แต่กรณี  
  (1)  บริษทัทีจ่ะเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบั 
การปฏิบตัิตามเงื่อนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี หรือจะไม่สามารถปฏิบตัิตาม
ประกาศน้ีได ้
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหมม่ีลกัษณะทีอ่าจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์
ที่ออกภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน 
  (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรือ 
อาจท าให้ผูล้งทุนไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้ับขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 10   ในระหว่างอายโุครงการทีไ่ดร้บัอนุญาต  หากปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานว่า 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิ
ภายหลงัไดร้ับอนุญาต หรือมีการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง  
ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ส านกังานอาจส่ังระงบัการเสนอขายตราสารหน้ีไวก่้อน  
หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีในลกัษณะโครงการได ้

หมวด 2 
การเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน 

___________________ 

  ขอ้ 11   ในการขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิภายหลงัไดร้ับอนุญาต
เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี เท่าที่ 
ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
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  (1)  กรณีผูอ้อกและเสนอขายเป็นบริษทั  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเสนอขาย 
ตราสารหน้ีในส่วนที่เก่ียวกบัหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ 
  (2)  กรณีผูอ้อกและเสนอขายเป็นหน่วยงานภาครัฐไทย  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
การเสนอขายตราสารหน้ีในส่วนที่เก่ียวกบัหุ้นกูแ้ละพนัธบตัรตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย 
  (3)  กรณีผูอ้อกและเสนอขายเป็นกิจการตามกฎหมายไทยหรือกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเสนอขายตราสารหน้ีในส่วนที่เก่ียวกบัหุ้นกูห้รือพนัธบตัร 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
หรือตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี 
  (4)  กรณีผูอ้อกและเสนอขายเป็นกิจการต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
การเสนอขายตราสารหน้ีในส่วนที่เก่ียวกบัหุ้นกูแ้ละพนัธบตัรตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 

  ขอ้ 12   ตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนที่จะไดร้ับอนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการก าหนดอตัราดอกเบี้ยคงที่ โดยอตัราดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงในลกัษณะขั้นบนัไดตามเง่ือนไขที่ก าหนดได ้ ทั้งน้ี อตัราดอกเบี้ยที่เปล่ียนแปลงลดลงตอ้งไม่ส่งผลให้
การช าระดอกเบี้ยงวดใดงวดหน่ึงมีอตัราเท่ากบัหรือนอ้ยกว่าศูนย ์
  (2)  ไม่มีขอ้ตกลงใด ๆ ที่ท าให้ตราสารหน้ีนั้นมีลกัษณะท านองเดียวกบัหุ้นกูท้ี่มี 
อนุพนัธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและ
เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นตราสารหน้ีที่ผูอ้อกมีสิทธิในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด 
(callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกให้ผูอ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดอตัราดอกเบี้ย
ไวอ้ย่างแน่นอน และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยที่อา้งอิงกบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
  (3)  ในกรณีที่ประสงคจ์ะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปหรือต่อผูล้งทุนรายใหญ่  
ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีผูป้ระเมินภายนอกทีเ่ป็นอิสระ (external review provider) ซ่ึงมีคุณสมบตั ิ
ตามขอ้ 13 เพื่อท าหนา้ที่ดงัน้ี 
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         (ก)  ให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบักรอบและลกัษณะการเสนอขายตราสาร
(framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  
เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (ICMA SLBP) เป็นตน้ 
         (ข)  ให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบัผลความส าเร็จและการด าเนินการ 
ตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนภายหลงัการออกตราสาร  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14 
  (4)  ไม่มีลกัษณะเป็นตราสารที่ซบัซ้อน เช่น หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หรือหุ้นกูท้ี่ครบก าหนด 
ไถ่ถอนเมื่อมกีารเลิกบริษทั (perpetual bond) เป็นตน้ 
  ความในวรรคหน่ึง (3) มใิห้น ามาใชบ้งัคบักบักรณีที่ผูข้ออนุญาตยื่นค าขออนุญาต 
ในลกัษณะรายโครงการ โดยประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่จะมีการออกและเสนอขายในอนาคต  ทั้งน้ี ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่าจะสามารถจดัให้มีผูป้ระเมิน
ภายนอกทีเ่ป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง (3) เมื่อจะมีการออกและเสนอขายตราสารหน้ี
ส่งเสริมความยัง่ยืนในแต่ละครั้ง 

  ขอ้ 13   ผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระตามขอ้ 12 วรรคหน่ึง (3) และวรรคสอง 
ตอ้งมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ หรือกลไก ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การประเมินหรือให้การรับรองที่เก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีในกลุ่มความยัง่ยืน  
เช่น ตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม (social bond)  
หรือตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน (sustainability bond) เป็นตน้ 
  (2)  การประเมินหรือให้การรับรองในดา้นที่เก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยืน หรือการวดั 
ผลความส าเร็จของตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศหรือระดบัสากล 

  ขอ้ 14   ภายหลงัการเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป
หรือต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้ผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระซ่ึงมีคุณสมบตัิ 
ตามขอ้ 13 ด าเนินการให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบัผลความส าเร็จหรือผลการด าเนินการตามตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน ณ รอบปีประเมินผล   

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2564  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี  
ส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2564  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 15   ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน รายงานขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังาน และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้ม)ี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (1)  ผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน  
และผลการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ยหรือแนวทางการด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แตก่รณี ของตราสาร  
ณ รอบปีประเมินผล 
  (2)  การเปล่ียนแปลงผูป้ระเมินภายนอกทีเ่ป็นอิสระ (ถา้ม)ี 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564   
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2564  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 


